Tretten brukollaps
og fjorten brustegninger
Kontrollutvalget 6. oktober 2022
Arne Fredheim, Vegseksjonen
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Vår operasjonen er delt inn i tre prosjekter
1. Riving/fjerning av Tretten bru
2. Stengte veger/omkjøring
3. Midlertidig bru

Koordineres gjennom
krisestaben

4. Ny bru – kommer etter hvert, en krevende prosess

Riving/fjerning av eksisterende bru
•

E6 forbi Tretten ble åpnet
torsdag 25.august. Det
fjernet trafikk fra Tretten
sentrum.

•

Arbeidet med å fjerne
resten av eksisterende
bru på Tretten avsluttet
24. september. Prioritet i
dette arbeidet har vært
HMS/sikkerhet.

•

Gjenstår fortsatt rydding
langs elvebreddene
sørover.
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Stort behov for midlertidig bru på Tretten
• Arbeidet er komplisert
• Vurdering av alternativer
•
•
•
•

Miljøhensyn (behov for utfylling mm)
Vannlinjeberegninger
Flomberegninger
Plassering og adkomst

• Trettenstryka fuglefredningsområde
• Dialog Statsforvalter og NVE

• Statens Vegvesen har interimsbru som IFK får leie

Midlertidig bru på Tretten – søknad sendt
Statsforvalter 30.september 2002
Innlandet fylkeskommune søker om å etablere interimsbru over Lågen i samme linje som tidligere
Tretten bru. Den skal fungere som erstatning for Tretten bru på fylkesveg 254, da Tretten bru
kollapset den 15. august 2022. Med begrunnelse i sikkerhetshensyn (vedlegg: Vurdering av
alternativer) søkes det derfor om:
Fritak fra fredningsforskriften etter naturmangfoldloven § 48 dispensasjon fra vernevedtak,
første ledd
Tillatelse etter aktuelle hjemler i vannressursloven

Fylkeskommunen mener at trafikksikkerhet og samfunnssikkerhet/beredskap, gjennom
etablering av interimsbru, veier opp for de ulempene det har for vassdrags- og naturverdiene
i Trettenstryka fuglefredningsområde av 12. oktober 1990, gitt at alt arbeid knyttet til
etableringen utføres på vannføringer opp til 500 m3/s, denne høsten og vinteren 2022-2023
(07.11.2022-01.04.2023).

Stengte bruer ga store utfordringer
•

Store utfordringer for næringsliv og innbyggerne rundt
de 14 stengte bruene. Dialog med kommuner og
næringsliv er/har vært avgjørende.

•

Trafikksikkerhetsutfordringer og skoleveg/skoleskyss.
Tiltak ble iverksatt. Samarbeid med politiet.

•

Fylkesvegnettet er ikke dimensjonert for å håndtere
riksvegtrafikk. Fylkesvegnettet har fått økt slitasje.

•

Omlegging av kollektivtransporten i berørte områder.
Lengre kjøreveg/tid.

Tveit, Norsenga og Evenstad bru er åpnet
– Flisa fortsatt stengt
Norsenga bru på E16 i Kongsvinger gjenåpnes
torsdag
14.9.2022 14:38:08 | Statens vegvesen

Norsenga bru gjenåpnes torsdag 15. september kl. 10:00. Foreløpig
blir brua åpnet for enveistrafikk.

Det blir i begynnelsen manuell dirigering for Norsenga bru. Dette vil etter hvert bli
erstattet av automatisert lysregulering.

Brua er trygg
- Vi er helt sikre på at Norsenga bru er trygg for den trafikken vi åpner opp for nå.
Dette er et føre-var-tiltak hvor vi øker sikkerheten ved å redusere belastninga på
brua. Det er for tidlig å si når brua kan åpnes for ordinær trafikk, sier seksjonssjef
Gunnar Eiterjord.
Norsenga var en av de 14 fagverksbruene i tre som ble stengt etter at Tretten bru
falt ned 15. august.
- Brua har gjennomgått hele regimet som er etablert for å vurdere gjenåpning av
bruer med spesialinspeksjon, analyser av inspeksjonsresultatene og
kontrollberegninger med tredjepartskontroll, sier Eiterjord.

Mål om å åpne Flisa bru tidlig i neste uke
Det er etablert en prioriteringsliste for gjenåpning av alle bruene som ble stengt
etter kollapsen til Tretten bru
- Vi prioriterer bruer som har lang omkjøringsveg eller bruer som har omkjøring
som er krevende knyttet til trafikksikkerheten. Arbeidet er i gang for alle bruene,
men hvor langt vi har kommet med hver enkelt bru håndteres i henhold til
prioriteringslista. Det er omfattende analyser, beregninger og vurderinger som
gjøres for hver enkelt bru. Alle tilgjengelige ressurser er satt inn i dette arbeidet,
understreker Eiterjord.
For Flisa bru på fylkesveg 206 i Åsnes kommune gjenstår det noe arbeid med
beregninger og vurderinger. Målet er at Flisa bru gjenåpnes tidlig i neste uke. Her
trengs det mer tid enn forutsatt til vurderinger og beregninger.
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Også for Flisa bru vil det bli enveiskjøring foreløpig når den gjenåpnes. Det vil
komme nærmere informasjon om Flisa bru førstkommende mandag.
Moumbekken bru var den første brua som ble gjenåpnet mandag 12. september.
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Evenstad bru på fv. 2188 åpner igjen
onsdag 5. oktober kl. 09.00. Brua blir
foreløpig åpnet for enveistrafikk med
sentrisk kjøring .

Kostnadene blir store
•
•
•
•
•
•
•

•

Oppryddingsarbeid Tretten
Midlertidig bru (planlegging, oppsetting)
Ny bru (planlegging, prosjektering, bygging)
Istandsetting av fylkesvegnett som nå er
omkjøringsveg
Forsterket drift
Økt slitasje på fylkesveger med allerede stort
behov for vedlikehold/utbedringer
Kollektivtransport (omlegging av ruter, ekstra
skoleskyss, m.m).
Stengte veger m/lange omkjøringsveger gir økte
kostnader for næringslivet og lokalsamfunnene

Mye arbeid gjenstår i Innlandet
• Etterforskning/finne årsak: Politiet, Statens
havarikommisjon (SINTEF’s arbeid inngår).

• Evaluering av vår håndtering har vi også startet med
(Zynk er engasjert for oppdraget)

• Ny bru Tretten: planlegging, finansiering og bygging

